
INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI PODŁOGOWYCH PLASTYL 

 

 

Poszczególne profile podłogowe montuje się ze sobą przy pomocy elementów 

montażowych oferowanych przez PLASTYL, wśród których znajdują się: legary, łączniki „T” 

oraz listwy zakończeniowe (Patrz Tab.1)  

Listwa zakończeniowa 

 

Legar 30x30 

 

Legar 30x50 

 

Łącznik „T” 

 

Tab.1 

 

Podstawą montażu jest zapewnienie podbudowie podłogi nachylenie umożliwiające 

swobodny spływ wody (standard nachylenia – 2%).  

Należy unikać odsłoniętych komór profilu. Pozostałości wody w komorach profilu w połączeniu 

z mrozem mogą powodować szkody. 

Instalacja profili powinna się odbywać przy temperaturze ok. 10-20 C. Dodatkowo dla 1 mb 

należy pozostawić ok 1,6 mm wolnej przestrzeni dla rozszerzalności cieplnej (dylatacja). 

Zaleca się obróbkę i docinanie materiału w stałych, niezmiennych warunkach. 

Przymocowanie legarów do podbudowy odbywa się przy pomocy kołków rozporowych.  

Dystans między poszczególnymi legarami nie powinien być większy niż 500 mm.  

Po wykonaniu stelażu pod podłogę należy przymocować łącznik „T” na skraju 

ułożonych legarów przy pomocy wkrętów (zalecane wkręty 5 x 20 mm) (Patrz Rys. 1). 

           

 



 

Rys.1 

Kolejnym krokiem jest wsunięcie dolnej krawędzi pierwszego profilu podłogowego pod 

ramię zamontowanego wcześniej łącznika „T” (Patrz Rys.2) 

 

Rys.2 

Po wsunięciu profilu, jego wolną krawędź z drugiej strony również mocujemy do 

legarów przy pomocy łącznika (Patrz Rys.3) . 

 

Rys.3 

Podczas montażu należy pamiętać, że krawędź profilu wystająca poza legar montażowy nie 

powinna przekraczać 25mm (Patrz Rys.4) 

 

Rys.4 



Odstęp między kolejnymi profilami podłogowymi powinien wynosić minimum 1,5mm                                

i maximum 10mm. Firma PLASTYL posiada w swojej ofercie łączniki ”T” dające możliwość 

uzyskania dystansów o wymiarze 3 oraz 8 mm. 

Każdy kolejny profil podłogowy należy mocować do legarów analogicznie jak profil 

pierwszy, wsuwając jego dolną krawędź pod ramię łącznika „T” i mocując z drugiej strony przy 

pomocy kolejnego łącznika i wkrętów. 

Cały proces powtarzamy do momentu uzyskania założonej powierzchni podłogi. 

Ostatni skrajny profil powinien być przymocowany do legarów również z obu stron.  

Końcowym etapem montażu jest zamknięcie obrzeży podłogi listwami 

zakończeniowymi (Patrz Rys.5).  

 

Rys.5 

Listwy mocowane są do konstrukcji podłogi przy pomocy wkrętów lub kleju przeznaczonego 

do łączenia profili z tworzyw sztucznych. 


